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Lieve Prelaten, lieve Medebroeders en Zusters! 

...

ZALIGVERKLARING

Intussen is het ieder al bekend dat Paus Benedikt XVI op 2 april voor onze medebroeder 
Pierre-Adrien Toulorge van de abdij van Blanchelande zijn goedkeuring gegeven heeft tot 
zalig-spreking.  Op  zondag  29  april  2012  zal  kardinaal  Angelo  Amato  onze  Franse 
medebroeder in Coutance zalig spreken. Dit is de plaats waar Pierre-Adrien op 13 oktober 
1793 onder de guillotine stierf. Er zal daarom in de kathedraal van Coutance een grote 
plechtigheid plaats hebben waaraan zeker vele medebroeders en zusters zullen deelnemen 
tesamen met talrijke gelovigen van het bisdom, Wij, Premonstratenzers, zijn de Hl. Vader 
zeer erkentelijk voor deze grote eer en onderscheiding. Maar we danken ook allen die aan 
deze Causa sedert vele jaren gewerkt hebben, zowel in de Orde als in het bisdom Coutance. 
Bij name zijn hier te vermelden onze huidige procurator. P. Bernard Ardura, Rome/Frigolet, 
en  onze  huidge  postulator  P,  Gabriel  Wolf,  Rome/Windberg.  In  het  protocol  van  het 
Definitorium  is  het  programma  van  deze  zaligverklaring  opgenomen  met  bijzondere 
aandacht voor de Premonstratenzerdag op maandag 30 april 2012. De zaligspreking van 
deze “Martelaar voor de Waarheid” kan ons nieuwe impulsen schenken om in ons streven 
naar  bekering  en  volmaaktheid  niet  na  te  laten  ons  leven  op  een  autentieke  en 
geloofwaardige manier gestalte te geven, de waarheid in liefde te dienen en elke vorm van 
inconsequentie, halfslachtigheid of schijnheiligheid te vermijden. Na al de zware schandalen 
en beproevingen, die we ook in de Orde te betreuren en mee te dragen hebben, is  de 
reinheid en helderheid, de totale overgave van zichzelf in dienst van de mensen vanwege 
pater Pierre-Adrien een lichtend voorbeeld en een aansprekend getuigenis. Kardinaal Angelo 
Amato heeft  onlangs nog in Feldkirchen “het martelaarschap” als de grootste daad van 
Godsliefde” bestempeld. Op dat moment heeft onze medebroeder alles gegeven, zijn eigen 
leven incluis, zoals hij dat reeds gedaan had bij de professie “Trado offerens meipsum”. 
Gezien hij in een massagraf werd begraven zijn er geen relikwieen van onze nieuwe Zalige. 



We hebben enkel zijn laatste  brief die hij  aan de “vooravond van zijn marterlaarschap” 
geschreven heeft. Hij voelde zich volledig geborgen in Gods hand, “in manus tuas”.    
 

“Mezelf loslaten    en in jouw hart vertoeven
Vertrouwen    en mijn leven op Jou vestigen

Naar Jezus opkijken    en  zich naar Hem toekeren
In het duister verder gaan    onder Jouw bescherming

Dat wil ik    mijn God, mijn alles.”
In deze meditatieve tekst beschrijft Anton Rotzetter1 het loslaten, deze diepste overgave, 
deze alles overwinnende liefde. De nieuwe zalige Adrien-Pierre Toulorge weze een grote 
voorspreker en bemiddelaar voor al onze medebroeders en zusters in onze Orde. Mogen wij 
allen  zonder  compromissen  naar  de  waarheid  en  persoonlijke  waarachtigheid  streven. 
Mogen wij bereid zijn om onszelf prijs te geven wanneer het ons gevraagd wordt om eens 
het honderdvoudige terug te krijgen. 

... 

KERSTMIS 

We naderen stilaan Kerstmis, het feest van de Menswording en de Incarnatie. Op Kerstmis 
is onze Orde in Prémontré gesticht. 10 jaar scheiden ons nog van het 900-jarig feest van 
ons bestaan. Hier en daar begint men al na te denken hoe dit jubileum te vieren. Het feest 
van de Menswording nodigt ons elk jaar opnieuw uit om, zoals God, eenvoudig mens te 
worden, menselijk te leven en broederlijk of zusterlijk te werken. Wat betekent dat voor ons 
mensen  en  voor  ons  Premonstratenzers  konkreet  mens  te  worden?  Wel  dit  betekent 
eenvoudig met de Hl Norbert, die om zo te zeggen voor de kribbe zijn professieoorkonde 
ondertekende: naar dit goddelijk Kind kijken en dat die goddelijke geboorte diep in ons hart 
plaats  mag  vinden,  dat  wij  meer  en  meer  in  zijn  Liefde  groeien,  dat  we  ons  in  hem 
incorporeren, zoals we dat in de dagelijkes kommunie reeel-symbolisch voltrekken. In de 
mate dat wij hem accepteren en in ons opnemen worden we in Hem getransformeerd. Deze 
assimilatie met hem, deze harmonie met Hem, de ene ware mens, is het geheim van de 
Menswording.  Zo  wens  ik  al  onze  gemeen-schappen  een  gestage  groei  en  rijping  in 
menswording  toe,  een  groei  in  broederlijkheid  en  liefde  voor  de  mensen.  Dat  we  ons 
volledig mogen geven voor onze heilige dienst binnen de gemeenschap en naar buiten toe.

Van  ganser  harte  wens  ik  alle  medebroeders  en zusters  een  vreugdevol,  gezegend  en 
inspirerend Kerstfeest toe. Dat jullie de warmte en zinvolheid van dit feest ten volle mogen 
beleven, in de zin zoals de herders, die zich nog bij nacht op weg begaven omvol deemoed 
en spontaneiteit de Heer in het kind te begroeten. De herders die neerknielden voor dit kind 
– “verbum caro factum est” - en het aanbaden: 

“Eer aan God in den Hoge 
en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft” (Lc. 2,14).

1 Uit: Anton Rotzetter, Gott, der mich atmen lässt. 2002.


